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SISÄILMATYÖRYHMÄ 8/2019     
 

Pöytäkirja 

Aika: torstai 14.11.2019 klo 9.00-10.28 

Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoustila kunnanhallitus 

Puheenjohtaja: Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö 
Puheenjohtaja 14.11.2019 kokouksessa: Atso Vesa, kiinteistönhoitopäällikkö 
Sihteeri: Pia Visti-Korhonen, viestinnän asiantuntija 
Työsuojeluvaltuutetut: Simo Aravuori, Markku Kaarlejärvi 
Työsuojelupäällikkö: Ninni Korhonen 
Keski-Uudenmaan työterveyshuolto: Pirkko Kolmonen, Eira Salkola, Kati Aalto 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Pia Gummerus, Jaana Niemi-Aro  
Sivistyksen toimialue: Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons 
Kasvun ja ympäristön toimialue: Pertti Elg, Esa Koskinen 
Yhteisten palveluiden toimialue: Markku Vehmas  
Keu-sote: Kouluterveydenhuolto/neuvola: Catharina Siiskonen 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
Puheenjohtaja avasi ja todettiin läsnäolijat.  

2. Edellisen kokouksen 8.10.2019 muistion tarkastaminen ja hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8.10.2019 pöytäkirja. Pöytäkirja viedään 
sisäilma-asiat –sivustolle.  

3. Tilannekatsaus kunnan tasolla vastuualueittain  
 
3.1 Tilapalvelut 

Uudet sisäilmatutkijat ovat toiminnassa, heidän kanssaan luodaan parasta 
aikaa yhteisiä käytänteitä. Tilapalveluiden koontilista käsitellään 
seuraavassa kokouksessa.  
Vaunukankaan koulu: Kapselointi toteutunut sovituissa tiloissa, osassa 
tiloista työt jatkuvat joululomalla. Liikuntasalin osalta laaditaan erillinen 
korjaussuunnitelma rakennetutkimustulosten perusteella, korjaus 
toteutetaan alustavan aikataulun mukaisesti kesällä 2020.  
Hyökkälän koulu: Kotitalousluokka on valmistunut, tilat on palautuneet 
käyttöön. Teknisen työn luokan osalta työt jatkuvat kesällä 2020. L 11 tilassa 
väistötiloissa on tehty rakennemuutoksia. Väistötilan ulkokulmassa kohta, 
jossa aistittavissa ongelma. Vaatii todennäköisesti ao. kohdan aukaisua, asia 
tutkinnassa.  
 
 

https://www.tuusula.fi/attachments/filebank/1014.pdf?name=Kunnan_sisailmatyoryhma_8102019&_ts=1573796054&disp=attachment
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Tuuskoto: Korjaustyöt ovat käynnissä tutkimusten pohjalta tehdyn 
korjaussuunnitelman osalta. Kapselointityöt käynnistyneet 13.11.2019. 
Sisäilmatutkija Jakitec Oy toimii koko prosessin ajan konsulttina.  
Paijalan koulu: Liikuntasalin osalta on valmistunut tutkimustulokset. Ei 
löydöksiä, jotka selittäisivät ilmennyttä oireilua. Tilannetta seurataan.  
Kolsan koulu ja päiväkoti. Merkkiainetutkimukset on tehty ja tulokset ovat 
saapuneet. Koulun puolelta ei löytynyt aikaisempien tehtyjen toimien 
jälkeen vuotoja. Päiväkodin osalta tilanne oli hyvä, rakenteellisia haasteita 
ei löytynyt. Joululomalla uusitaan ja tarkastellaan kattorakenteita. 
Mainingin päiväkoti: Kiinteistössä on tehty seurantamittaukset, ja raportti on 
saapunut. Tilanne on tulosten perusteella hyvä. Jatkossa seurataan 
aktiivisesti sisäilmanlaatua seurantajärjestelmällä.  
Riihikallion koulu: Sovitut toimenpiteet on toteutettu. Tilanne on vakaa. 
Liikuntasalin lattiarakenteen suunnittelutyöt käynnistyvät, toteutus kesän 
2020 aikana.  
Hyrylän koulukeskus: Selvitys ympäristökeskuksen edellyttämistä 
jatkotoimenpiteistä on valmistumassa määräaikaan marraskuun loppuun 
mennessä.  
 

3.2 Kouluterveydenhuolto 
Oireilmoitukset edellisen kokouksen 8.10.2019 jälkeen: 
Riihikallion koulu; 1 
Hyökkälän yläkoulu: 3 
Paijalan koulu: 1 
Kirkonkylän koulu: 1 
Hyrylän koulukeskus: 3 
Jokelan koulukeskus: 1 
Vaunukankaan koulu: 9 

 

3.3 Työterveydenhuolto 
Oireilmoitukset edellisen kokouksen 8.10.2019 jälkeen: 
Uusi kohde: Edunvalvonta ja työllisyyspalvelut: 3 
Kolsan päiväkoti: 5 
Kolsan koulu: 3 
Roinilan päiväkoti: 1 
Hyökkälä koulu: 1 
Hyökkälän koulu, keittiö: 1 
Jokela-talo: 2 
Mainingin päiväkoti: 1 
Riihikallion koulu: 2 
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Huomioitavaksi myös Hyrylän päiväkoti: 14 oireillut 2/2019 
(työterveydenhoitaja käy uudelleen marraskuun 2019 aikana paikan päällä) 
 
Sovittiin käytävän jatkossa kohdan 3. asioiden päätteeksi kooste toimia 
vaativista kohteista. Ne kirjataan kohtaan Päätettiin edistää 
tilannekatsausten jälkeen.  
 
Ehdotettiin työterveydenhuollon toteuttavan vastaava kuukausittainen 
Excel-listaus oireilijoiden määrästä kuin oppilaiden kohdalla. Henkilöstö 
ohjeistetaan ilmoittamaan pitkien lomien (kuukausi tai pidempi) jälkeen 
oireistaan työterveyshuoltoon.  
 

3.4 Työsuojelu 
Ei erityistä mainittavaa.  
 

3.5 Terveysvalvonta 
Kolsan päiväkodissa on osa henkilökunnasta vaihtunut ja/tai vaihtanut 
ryhmää. Ilmanvaihto on puhdistettu. Työterveyshuolto on käynyt paikan 
päällä. Henkilökunnan oireilu on vähentynyt, mutta sitä yhä on.   
Hyrylän päiväkodissa on käyty tarkastuksella. Henkilökunnalla on oireilua, 
joiden syyksi epäillään päiväkodin sisäilmaa. Syy oireiluun tulee selvittää, 
jotta voidaan tehdä sellaisia toimia, että tiloissa voidaan olla siihen asti, 
kunnes päiväkodin toiminta siirtyy Martta Wendelin päiväkotiin.  
Notkopuiston päiväkodin vanhalla puolella oireillaan, tilannetta tulee 
aloittaa selvittämään.  
Jokelan koulukeskuksessa osassa tiloista sisäilma koetaan huonoksi 
erityisesti alakäytävillä ja niiden varrella olevissa luokissa.  Oppilailta on 
tullut vain yksittäisiä valituksia oireilusta.   
 

3.6 Sivistys 
Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät ovat kokoontuneet seuraavasti:  
Vaunukankaan koulu 21,10.2019: Satakunta-hankkeen oirekyselyä 
aikaistetaan vuoden vaihteen jälkeen toteuttavaksi. Opetusjärjestelyjä on 
tehty Vaunukankaan eniten oireilevien oppilaiden kohdalla. Adressin 
vastausta ei ole toimitettu, Tilapalvelut toimittaa sen viipymättä.  
Roinilan päiväkoti 21.10.2019: Tutkimukset on tehty, seuraava kokous on 
tulossa.  
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Hyrylän koulukeskus 5.11.2019: Satakunta-hankkeen oirekysely käynnistyy 
marraskuun lopussa. Koulu täyttää keskitetysti kyselyn oppilaille ja 
henkilöstölle.  Kyselyn tulosten esittely ja korjaussuunnitelma vuoden 
alusta huoltajille.  
Hyrylän päiväkoti: Katso kohta 3.5. 
Notkopuiston päiväkoti: Katso kohta 3.5 
Pellavan päiväkoti 14.11.2019: Etsitään edelleen syytä oireiden aiheuttajalle.  
Seuraavat kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät: 
Paijalan koulussa, Vaunukankaan koulussa ja Hyökkälän koulussa 
kokoukset 19.11.2019. Roinilan päiväkodissa 20.11.2019.  
 
Kunnan palveluverkkosuunnitelma käsitellään joulukuun valtuuston 
kokouksessa. Sivistyksen osalta keskeisimmät huomiot 
palveluverkkosuunnitelman päivityksessä ovat seuraavat: Kirkonkylän 
koulukampuksen selvittäminen mahdollisena ruotsinkielisen opetuksen 
paikkana, Rykmentinpuiston ja Lahelan koulukampusten oppilasmäärien 
uudelleen arvioiminen ja Riihikallion väistötilojen osto (yhdellä siirrolla). 
Monion osalta toivotaan tehtävän toteutuspäätös pian.  
 
Tuoreeltaan valmistunut Iloisen oppimisen käsikirja tukee palveluverkon 
rakentamisessa.  
 
#Uuttakoulua-seminaari on toteutunut 12.11.2019. Seminaarissa käsiteltiin 
mm. oppimisympäristöjen tulevaisuutta.  
 
Päätettiin edistää tilannekatsausten perusteella:  
 
Hyrylän päiväkoti 
Tilapalveluiden toimesta tullaan tekemään kohdekäynti yhteisesti 

sovittavan ajankohtana. Kohdekäynnin perusteella päätetään tarvittavat 

jatkotoimenpiteet, mm. tutkimussuunnitelman laatiminen.  

Notkopuiston päiväkoti  

Tilapalveluiden toimesta tullaan tekemään kohdekäynti yhteisesti 

sovittavan ajankohtana. Kohdekäynnin perusteella päätetään tarvittavat 

jatkotoimenpiteet, mm. tutkimussuunnitelman laatiminen. Toimenpiteet 

kohdistuvat päiväkodin vanhempaan osaan.  

 

 

 
 

https://www.tuusula.fi/tuusula/attachments/text_editor/34766.pdf?checksum=ba9fb54e1ab248412865dbfc8ee6ca8f&name=Iloisen_oppimisen_Tuusula_-kasikirja
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Kolsan päiväkoti 

Tilapalveluiden toimesta tullaan tekemään kohdekäynti yhteisesti 

sovittavan ajankohtana. Kohdekäynnin perusteella päätetään tarvittavat 

jatkotoimenpiteet, mm. tutkimussuunnitelman laatiminen. Päiväkodin 

osalta on laadittu kuntokartoitus keväällä 2019 ja sen toimenpide-

ehdotukset otetaan huomioon tutkimussuunnitelman laadinnassa. 

 

4. Akuutit kohdekohtaiset 
 
4.1 Kunnantalon ja väistötilojen tilanne 

Sahankulmassa väistötilassa on aloitettu työskentely 11.11.2019.  
Kunnantalolle on rakennettu puhdistustila, joka on käytössä myös 
seuraavia muuttoja varten.  
Seuraavissa muutoissa otettava huomioon pienten toimistotarvikkeiden 
(kynät jne,) siirto. Aiheuttaa puhdistuksessa ylimääräistä työtä, näin ollen 
toimistotarvikkeet hankitaan uusina.  
Tilapalveluiden ja ICT-yksikön muutot toteutuvat seuraavassa vaiheessa. 
Tilapalveluiden tilojen tilalle alakertaan siirtyy Ohjaamo (viikolla 50/51). 
Tukukin tarvitsemat muutostyöt tehdään tammikuun aikana, muutto sen 
jälkeen tilapalveluiden yläkerran tiloihin.  
Kunnantalolle ja läheisiin tiloihin sijoittuneiden jäljelle jäävien muutto 
toteutuu maaliskuussa 2020, loput työ valmistuvat Tuuskodossa helmikuun 
loppuun mennessä.  
Tuuskodossa toteutetaan Jakitecin korjaussuunnitelman mukaisesti 
kapseloinnit. 
 

4.2 Hyrylän päiväkodin tilanne 
Katso kohta 3.5. 
 

4.3 Työllisyyspalveluiden tilanne 
Yhteydenotto kunnantalolta väistöön Hyrylän ostoskeskuksen 2. 
kerrokseen siirtyneiltä maahanmuuton ja työllisyyspalveluiden 
henkilöstöltä. Käytössä olevissa tiloissa on ilmennyt oireilua. Myös 
edunvalvonta on ottanut kantaa tilanteeseen.  
 
Tilapalveluiden mukaan kyseessä osin myös työtilallinen ongelma 
edunvalvonnan puolella. Tilapalveluiden muuton jälkeen voidaan 
tarkastella vapautuviin tiloihin siirtyviä.  
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5. Ajankohtaista kehittämisessä 
 
5.1 Sisäilmaohjeen tilanne 

Sisäilmaohje on menossa käsittelyyn seuraaviin tahoihin: 
Työsuojelutoimikunta 27.11.2019 
Henkilökuntajaos 10.12.2019 
YTK 12.12.2019 
Sisäilmaohje (luonnos) on löydettävissä jo luonnostilaisena sisäilmasivuilta.  
 

5.2 26.11.2019 klo 18.00-20.00 sisäilmavanhempainilta 
Toteutetaan Mikkolan koululla yhdessä Ratkaistaan yhdessä –hankkeen 
kanssa. Tilaisuus toteutetaan dialogikeskusteluna. Tilaisuuden tarkempi 
ohjelma toimitetaan sähköpostitse kunnan sisäilmatyöryhmän jäsenille.  
 

5.3 Sisäilmailtapäivän 18.11.2019 tilanne 
Ilmoittautuneita on 57. Ohjelmassa mainitun Teija Melkinin tilalle tulee Piia 
Markkanen.  
 

5.4 Sisäilmatyöryhmä tiedottaa –kooste, toimintatavan vahvistaminen 
Sovittiin tiedotettavan Päätettiin edistää –kohdan kohteista ao. koosteessa. 
Kooste toimitetaan yksiköihin, joita se koskee, kolmen arkipäivän sisään 
kokouksesta. 
 

6. Viestintä 
 
6.1 Sisäilmaohje viestintäaikataulu 

Sovittiin viestittävän tiedotteella, kun ohje on käynyt kohdassa 5.1. 
mainittujen tahojen käsittelyssä, tiedote toteutetaan ennen joululomaa. 
Tässä yhteydessä ohjeen luonnostila poistetaan.  

6.2 Sisäilma-asiat uudistuvassa intranetissä 
Käytiin keskustelua sisäilma-asioiden näkymisestä uudistettavassa 
intranetissä. Päätieto pidetään sisäilma-asiat-verkkosivuilla, henkilöstölle 
suunnatut asiat intraan.  
 

7. Muut asiat 
Ei muita asioita.  

 

 

 

https://www.tuusula.fi/attachments/filebank/1009.pdf?name=Sisailmaohje_luonnos&_ts=1573795668&disp=attachment
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8. Seuraava sisäilmatyöryhmän kokous 
Seuraava kokous 11.12.2019 klo 11.30-14.30. 
 

 

 


